
 

Rheinland-Pfalz Üçüncü Koronavirüsle Mücadele Yönetmeliğinin Değişimi için 

9 Nisan 2020 tarihli 

Beşinci Eyalet Yönetmeliği 

  

En son 27 Mart 2020 tarihli kanunun 3. maddesine binaen değiştirilen (Medeni Kanun Kitabı I (BGB I), sayfa 

587) 20 Temmuz 2000 tarihli Enfeksiyondan Korunma Kanunu, madde 28 bent 1 cümle 1 ve 2 ile bağlantılı 

olarak madde 32 cümle 1 gereği (Medeni Kanun Kitabı I (BGB I), sayfa 1045), en son 15 Ekim 2012 tarihinde 

kanunun 7. Maddesiyle değiştirilen (Kanun ve Yönetmelik Resmi Gazetesi (GVBI) S. 341) BS 2126-10, 10 

Mart 2010 tarihli Enfeksiyon Kanunu Uygulamasına yönelik Eyalet Yönetmeliği, madde 1 no.1 ile bağlantılı 

olarak  (Kanun ve Yönetmelik Resmi Gazetesi (GVBI) S. 55) işbu yönetmelikler kararlaştırılmıştır: 

 

Madde 1 

 

En son 7 Nisan 2020 tarihli (GVBI. S. 105) yönetmelikle değiştirilen 23 Mart 2020 (GVBI. S. 79) tarihli Üçüncü 

Koronavirüsle Mücadele Yönetmeliği, işbu şekilde düzeltilecektir: 

  

1. Madde 6 bent 4’ün metni alttaki şekilde olacaktır:  

„(4) Daha önceden enfekte olan şahıslar veya enfekte olan kişilerle aynı çatı altında yaşayanlar, bent 1 gereği 

Acil Bakım’dan istifade edemezler. Aynısı madde 10 bent 1 cümle 1 veya cümle 2 gereği, tecrit yükümlülüğü 

devam ettiği müddetçe, ülkeye giriş yapan şahıslar için de geçerlidir; madde 10a’da anılan istisnalar 

uygulanamaz.“  

  

1. Madde 7 bent 4 no. 4’ün metni alttaki şekilde olacaktır:  

„4.  madde 10 bent 1 bent 1 veya cümle 2 gereği ülkeye giriş yapanlar; madde 10a’da anılan istisnalar 

uygulanamaz.“  

  

2. Kısım 5’in tanımlaması alttaki gibi olacaktır:  

  

  



„Kısım 5  

Ülkeye Giriş veya Dönüş Yapanlar İçin Karantina Tedbirleri“  

 

3. Madde 10’un metni alttaki şekilde olacaktır:  

  

„Madde 10  

(1) Kara, Deniz veya Hava Yoluyla Almanya Federal Cumhuriyetinden başka bir devletten Rheinland-

Pfalz eyaletine giriş yapan şahıslar, giriş yapar yapmaz derhal kendi evine veya başka bir uygun barınağa 

girip girişten sonra kendisini 14 günlüğüne daimi olarak izole etmekle yükümdürler.  

(2) Cümle 1 öncelikle başka bir eyalete giriş yapanlar için de geçerlidir. Cümle 1 ve 2’de anılan şahıslara 

cümle 1’de anılan mühlet içerisinde kendi ev halkından başka şahısların ziyaretini kabul etmesine izin 

verilmemektedir.  

(3) İzole vaktinde bent 1 cümle 1 ve 2’de anılan şahıslar yetkili dairenin denetimine tabiidirler.“  

 

5. Madde 10’dan sonra alttaki yeni madde 10 a eklenecektir:  

  

„Madde 10 a  

(1) Madde 10 bent 1 cümle 1 ve 2 alttaki şahısları kapsamamaktadır:  

1. Meslek icabı sınır ötesi yolcu, mal ve eşyayı tren, gemi veya uçakla taşıyıcılar,  

2. İşi altta belirtilen meselelerin ikamesi için elzem olanlar: 

a) Sağlık Sisteminin İşlerliği,  

b) Kamu Güvenliği ve Düzeni,  

c) Diplomatik ve Konsolosluk İlişkilerin ikamesi,  

d) Hukukun İşlerliği, 

  



  

e) Millet Meclisinin, Hükümetin ve İdarenin İşlerliği,  

f) Avrupa Birliği Organları ve uluslararası Organizasyonların İşlerliği; 

Zorunlu gereklilik Amir veya İşveren tarafından denetlenip teyit edilmelidir,  

3. İş icabı Hava, Deniz, Tren veya Otobüs Şirketi elemanı veya Hava, Deniz, Tren veya Otobüs mürettebatı 

olarak Federal bölgenin dışında bulunanlar,   

4. Günlük veya beş güne kadar zorunlu olarak gerekli ve ertelenemez halde meslek icabı veya tıbben Federal 

bölgeye giriş yapanlar veya 

5. Federal bölgenin dışında 72 saatten az bulunmuş olanlar veya başka bir gerekli seyahat nedeni olanlar; 

özellikle paylaşılan velayet hakkı, aynı çatı altında yaşamayan hayat partnerinin ziyareti acil tıbbi tedaviler, 

korunmaya muhtaç şahısların refakati veya bakımı ve mesleki eğitim veya yüksek okul öğrenim sosyal 

açıdan gerekli sebep sayılmaktadır.  

Bunun dışında yetkili daire gerekçeli münferit olaylarda dilekçeyle başka istisnalara izin verebilir.  

(2) Madde 10 bent 1 cümle 1 gereği izoleyle kıyaslanabilir şekilde, barındıkları ve çalıştıkları yerde 

girişlerinden itibaren 14 gün boyunca grupça işlevsel hijyenik önlemler alınan ve çalışma grubu dışında 

temas önlemesi için ön hazırlıkları yapılan ve barınakları salt iş icabı terk etmelerine izin verilen en az üç 

haftalık iş alma amacıyla Federal bölgeye giriş yapan (mevsimlik işçiler) için madde 10 geçerli değildir. 

İşveren, iş alımını iş başlamadan evvel yetkili daireye bildirir ve cümle 1 gereği alınan tedbirleri belgeler. 

Yetkili daire cümle 1 gereği koşullara riayet edilip edilmediğini denetler.   

(3) Madde 10, görev veya görev icabına benzer yükümlükten dolayı yurtdışından dönen askeriye ve 

polis mensupları için geçerli değildir. Madde 10, bu yönetmeliklerin geçerlilik alanında konuşlandırılmış 

yabancı ordu mensupları için de geçerli değildir.  

  



 

(4) Madde 10 ayrıca bu yönetmeliklerin geçerlilik alanından aktarmayla geçen şahıslar için de geçerli 

değildir; bunlar bu yönetmeliklerin geçerlilik alanını en kısa yoldan terk etmelidirler. Bunun için gerekli 

yönetmeliklerin geçerlilik alanından aktarma geçişine izin verilmektedir.  

(5) Bent 1 ila 4 burada belirtilen şahısların Robert-Koch-Enstitüsünün güncel kriterlerine uyan COVID-

19 enfeksiyon tanıları göstermedikleri takdirde sadece geçerlidir.“  

 

6.  Madde 12 cümle 1 altta belirtildiği şekilde değiştirilir:  

a) No. 33 ila 35’in metinleri şu şekilde olacaktır:  

„33.  Kendisi madde 10 bent 1 cümle 1 veya cümle 2 gereği doğrudan kendi evine veya başka bir uygun 

barınağa gitmezse,  

34. kendisini madde 10 bent 1 cümle 1 veya cümle 2 tecrit etmezse,  

35. madde 10 bent 1 cümle 3’ün aksine kendi ev halkından başka şahısların ziyaretini kabul ederse,“.  

b) Ayrıca 36 ila 39 numaraları eklenecektir:  

„36.  madde 10 bent 2 cümle 1 ve 2’nin aksine yetkili daireye bildir yapmaz veya vaktinde irtibata geçmez veya 

bilgilendirmezse,  

37. madde 10 a bent 1 cümle 1 no. 2 yarım cümle 2’nin aksine doğru olmayan bir onay belgesi düzenlerse,  

38. madde 10 a bent 2 cümle 2’nin aksine iş alımını yetkili daireye bildirmez veya 

39. madde 10 a bent 4 cümle 1 yarım cümle 2’nin aksine bu yönetmeliklerin geçerlilik alanını en kısa yoldan 

terk etmezse.“  

  



Madde 2  

 

İşbu Yönetmelik 10 Nisan 2020 tarihinde yürürlüğe girer. 

Mainz, 9 Nisan 2020 

 

[İmza] 

 

Sosyal, Çalışma, Sağlık ve Demografi  

Bakanı 

 

 


